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 J jal Gla دقع ote ate ۱5۲ نوا

 We nn رح تروص
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 هدرا ه-سیا شاک ندابنابسا یک یرلیلقایم

 هدناکرح یک ه هل واو یرلفد_ وا ےک

gles Cand ¿y۰ یدیا لک د یم  
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 ۰ ردشاتا نیرعت
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 هدنسانا یراتحایس  Nealقوح كب شالا

NS oil PY هد 4-سذا را و تاوذ 
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QU 
RAS د كن falas را 

  Shaeباج  BRIیوم قفدم ۰ یدیا

Es Sadi» Liha ضمب كرك od 

 نالوا ندرح ( ge fellaقالك
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else ae iz 

cal 3)ا ا ياما  
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 a هدیرلقا راک ادفو ت ربع كن رارکید
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 pore jj SE gi وع سده

Laaبولا ترش.بم هتحایس لاح رد  
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 یو- هو یدام واردره ly نیکنز

 یاد bl یزق زمسنارف رب ab Gh نم
Py هدهدنسهنس ۱۷۶۱ بودا Dual 
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 تایاور ! abهد وع سدا دهم  orbتاک < کو

ei ¿Lalo BA y aad ye 

A A كناباور Hol y 

am 5 | كل هر ویعطق مخرب هدنروص 
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 نادا فرم del gle راد قو
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eaكنور  SN 

 ندابماب ویر هلدیما Che هدا هدلانوسلوا
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 صاوخكنءوج كب oats نالو

 G34 452155! نوزوآ یتیرادص وص#
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